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7.3.2018 A8-0041/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5a. zdôrazňuje, že Parlament udelí 

súhlas s nadchádzajúcim VFR len vtedy, 

ak sa Rada a Komisia zaviažu, že v rámci 

budúcej zmeny zmluvy upravia článok 311 

ZFEÚ tak, aby sa zabezpečila parita 

medzi Radou a Parlamentom v oblasti 

zodpovednosti za zvyšovanie príjmov; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5b. vyzýva Radu a Komisiu, 

aby v rámci budúcej revízie zmluvy 

podporili požiadavku Parlamentu 

na úpravu článku 311 ZFEÚ s cieľom 

posilniť úlohu Parlamentu v rámci 

postupu prijímania vlastných zdrojov; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. pripomína, že Lisabonskou 

zmluvou sa zaviedli nové ustanovenia, 

pokiaľ ide o vykonávanie právnych 

predpisov týkajúcich sa vlastných zdrojov, 

ktorými sa Rade umožňuje po udelení 

súhlasu Parlamentu prijať nariadenie 

kvalifikovanou väčšinou; vyjadruje však 

poľutovanie nad tým, že niektoré 

vykonávacie ustanovenia, najmä tie, ktoré 

sa týkajú výpočtu zdrojov založených na 

HND, sú stále súčasťou RVZ; požaduje 

preto bezproblémovejší postup prijímania 

RVZ, ktorý by sa mal prijať v súlade s 

riadnym legislatívnym postupom, čo 

znamená hlasovanie kvalifikovanou 

väčšinou v Rade a spolurozhodovanie s 

Parlamentom; pripomína, že podľa 

článku 48 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii 

môže Európska rada prijať rozhodnutie 

umožňujúce, aby sa akty, na ktoré sa 

nevzťahuje riadny legislatívny postup, aj 

naďalej vypracúvali v rámci tohto 

postupu, ktorý je stále oveľa 

demokratickejší a otvorenejší; vyzýva 

Európsku radu, aby bezodkladne zaviedla 

takýto mechanizmus; 

7. pripomína, že Lisabonskou 

zmluvou sa zaviedli nové ustanovenia, 

pokiaľ ide o vykonávanie právnych 

predpisov týkajúcich sa vlastných zdrojov, 

ktorými sa Rade umožňuje po udelení 

súhlasu Parlamentu prijať nariadenie 

kvalifikovanou väčšinou; vyjadruje však 

poľutovanie nad tým, že niektoré 

vykonávacie ustanovenia, najmä tie, ktoré 

sa týkajú výpočtu zdrojov založených na 

HND, sú stále súčasťou RVZ; požaduje 

preto bezproblémovejší postup prijímania 

RVZ; vyzýva Radu a Komisiu, aby v rámci 

budúcej revízie zmluvy podporili 

požiadavku Parlamentu na úpravu 

článku 311 ZFEÚ s cieľom posilniť 

úlohu Parlamentu v rámci postupu 

prijímania vlastných zdrojov; 

Or. en 

 

 


